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Beredningsgrupp 

Tid Torsdag den 27 augusti 2020 kl. 9.30-11.30 

Plats 

Lokal 

Digitalt via Teams 

Ärenden 

1. Sammanträdet öppnas

2. Val av ordförande, sekreterare och justerare samt godkännande av
att protokollet läggs på förbundets hemsida.

3. Godkännande av föredragningslista

4. Tidigare protokoll
- Beredningsgrupp 2020-03-03
- Styrelse 2020-03-26
-Minnesanteckningar 20-06-16

Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 

5. Laget runt

6. Regional luftvårdsdag Obs datum 22 september
Tema, program och medarrangörer -information, marknadsföring

7. Kontaktombudsmöte 25 september
EDB-utbildning. Vad mera på programmet?

8. Verksamhetsplan 2021

9. Ny upplaga ”Luften vi andas” broschyren
Cirkeldiagram Trafikanalys alt. Naturvårdsverket
Pausad

10. Årsrapporten 2021

11. Övriga frågor

12. Nästa möte 22 oktober kl 9.30

https://goo.gl/maps/Ak3nLy8vpmK2
mailto:frida.eik-ohman@storsthlm.se
https://twitter.com/Luft_Kust
https://www.instagram.com/luft_kust/
http://www.oslvf.se/
http://slb.nu/
file://composeviewinternalloadurl/www.facebook.com/OSLVF
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Minnesanteckningar beredningsgruppen 

Östra Sveriges luftvårdsförbund 
Avstämning inför sommaren 

1) Laget runt

Sara/ Stockholms stad 

Jobbar just nu med: 

1) Åtgärdspaket  för NO2 och partiklar

2) Åtgärdspaketet kolmonoxid överträdelse på Sveavägen och jobbar nu med en skrivelse och förslag

som ska ut på remiss efter sommaren.

Mirja/ Gävle kommun 

Efterfrågan från invånare om lättförståelig information om vad olika åtgärder, tex i samband med att 

nya biogasbussar ersatt gamla i Gävle och vilken påverkan på luften. Mirja har kontakt med SLB-

analys och ska få någon typ av återkoppling kring detta nästa vecka.  

Antonis/ IMM 

Många både pågående projekt och planerade projekt, en del av dem kopplade till covid-19. Se lista i 

slutet av minnesanteckningarna. D 

Michelle/ Trafikverket 

Jobbat med remissvar på Naturvårdsverkets och Stadskontorets översyn av åtgärdsprogram för 

luftkvalitet. Dragning nu i juni för generaldirektör. Och även multifunktionella åtgärder i vägplan, 

Fredhällsärendet och pengar för luftkvalitet , Covd 19, Skärmprojekt, 

Dammbindningseffektivisering.  

Birgitta/ Nacka 

Deltagelse i ett webinarium gör att Birgitta ställer frågan till Michelle om vägg 222 kopplat till buller 

problematiken. Michelle är/ kommer vara projektledare för ett projekt kopplat till denna fråga och 

tar med sig detta vidare. 

2) Nya medlemmar

Norrköping och Linköping har beslutat att ansöka om medlemskap. Övriga kommuner i länet måste

också ansöka och där inväntar vi. Gotland kommer lägga fram förslag till politiken inom kort.

Förhandling/ dialog med Västmanland stannade av pga sjukdom. Dalarnas luftvårdsförbund

diskuterar internt.

3) Regionala luftvårdsdagen

Notera datum 22 september -allt under kontroll.

4) Tilläggsprogram 2022

Korrigering från Frida

*Tilläggsprogram för 2022 är redan beslutad då det är två årst tillägsprogram för uppdatering av nya

haltkartor. Vi kan ha med oss detta vidare och evt. undersöka vad det skulle kosta ändå?
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Förslagen som lyftes: 

Kartläggning av exponering av föroreningar hos barn vid skolvägar, lekplatser, skolor, förskolor, 

idrottsplatser mm. Hävisning till att man tex. i Gävle kommun har nu frångått Boverkets riktlinjer och 

krymper grönytorna i strid med dessa. Sveriges beslut att göra barnkonventionen till lag är också ett 

incitament att göra en sådan utredning.  

Litteraturstudie/ kunskaps studie av vilken hälsopåverkan skogsbränder har på människor. Evt 

modellerade data som kompletteras med redovisning av kunskapsläget. Incitament för detta är att 

det är relevant för flera medlemmar och då övervikt kanske på mindre kommuner geografiskt 

placerad ifrån Stockholms regionens kommuner samt att det även är kopplat till klimatet som är en 

viktig fråga att utöka kunskapen inom.  

Sensorer för mätning utlånad till kontaktombud 

Att i pilotstudie ge kontaktombud i uppdrag att mäta. Ökar engagemang och är konkret.  Mycket 

positivt, en boll att hålla kvar för evt. tilläggsprogram i framtiden. 

5) Projektidé

En kunskapsbro/ett NAV från tjänstepersoner till politik och allmänheten i form av en hemsida där

forskare inom luftvårdsfrågor får studier kommunicerat ut med hjälp av en kommunikatör, liknande

www.Balticeye.org (Östersjöfrågor). Det ses som positivt att initiativ tas till att jobba tvärdisciplinärt.

Kommunicera kring vad det kostar att inte göra insatser samt möjligheten att ta in flera ämnen som

vedeldning, dubbdäck och vad är vad gäller förorening vs buller och föroreningar vs klimat mm.

Beredningsgruppen är positiva till att utveckla idéen och ta reda på möjliga former för att fortsätta

detta.

6) Ny representant i beredningsgruppen efter Eskilstunas representant gick i pension föreslås vänta
till efter medlemskap från ÖG är beslutad.

- ÖG har frågat om representant från Region Östergötland kan vara i beredningsgruppen men
utan medlemskap. Detta ser några i mötet som en dålig lösning och ett medlemskap från
Region ÖG är välkommet och då också den mycket kompetenta person som föreslås från
även nuvarande representant i beredningsgruppen.

- Viktigt att vid eventuell utökning av ÖSLVF se till att det inte blir en centralisering av
förbundet och att det lokala engagemanget minskar. Kan man se en anställd till på längre sikt
i tex. Västerås?

7) Två kontaktombud?

Bjud in även representanter från Plan avdelning i medlemskommunerna. Frida ska göra översyn
och hämta in kontaktinformation till både miljö och hälsa ( som ofta har kontaktombud ) men
även planavdelning hos kommuner i ett försök att sprida vår information även till ansvariga för
exploatering.
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Antonis/IMM 

Nya miljömedicinska projekt på grund av Covid-19 

- Hälsosam grönska och Covid 19: En studie om hälsosamma boendemiljöer under tider av Covid 19
pandemin.

- Buller – besvärsrapportering kring Bromma flygplats under och efter COVID-19

- Coronavirus ur ett folkhälsoperspektiv; riskfaktorer för Covid-19, immunitet och långsiktiga
hälsoeffekter. Man tittar på personerna som ingår i BAMSE-studien för att se om någon blivit sjuk
samt hur sjuka de eventuellt blivit. Därefter ska man titta på deras boendemiljö, luftföroreningar,
genetik med mera. Vilka effekter det blir i kroppen efter viruset, om det blir någon förändrad
lungfunktion.

- Skyddsåtgärder mot covid-19: En kvalitativ studie av barriärer och egna strategier i utsatta områden
samt utvärdering av genomförd relevant smittskyddsinformation. Här kommer material på olika
språk att tas fram och spridas till allmänheten.

Nytt från Miljömedicin – Andra projekt/uppdrag 

- Grönstruktur i Stockholms län/Sverige - Exponering, hälsa och känsliga grupper

- Kunskapssammanställning om flygbuller och sömnstörning. Ett uppdrag från Naturvårdsverket.

- Luftföroreningshalter i inomhusmiljö i svenska ambassaden samt personalens bostäder i New Delhi.
Detta uppdrag är från Utrikesdepartementet

Nytt från Miljömedicin – Faktablad 

- Inomhus- och närliggande miljöer hos trångbodda i förorter (sommar 2020)

- Buller och hälsa (höst-vinter 2020)

- Klimat och hälsa (höst-vinter 2020)

- Grönstruktur och hälsa (höst-vinter 2020)

Nytt från Miljömedicin –rapporter 

- Trångboddhet i förhållande till barns hälsa, miljö och skolgång – en intervjustudie (sommar 2020)
Rapporten är klar och överlämnad till en formgivningsbyrå. Kommer att släppas innan midsommar.

- Exponering för perfluorerade ämnen från egen brunn; blodprovsstudie i befolkningen kring Visby
flygplats (höst-vinter 2020)

- Utomhusluften i Stockholms län - Exponering, utsatta grupper och hälsa (höst-vinter 2020)

- Trafikbuller i befolkningen - Exponering, utsatta grupper och hälsa (höst-vinter 2020)
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